Scaner cu alimentator de coli HP Scanjet Enterprise 7000 s2

Scaner cu alimentator de coli HP Scanjet Enterprise 7000
s2 este conceput pentru grupuri de lucru din medii de
imprimare gestionate, care au nevoie de un scaner rapid,
conectat la PC, pentru a îmbunătăţi fluxurile de lucru şi
gestionarea documentelor şi care să poată procesa o
diversitate de dimensiuni de hârtie.

Creşteţi productivitatea şi îmbunătăţiţi
gestionarea documentelor cu scanerul de înaltă
performanţă şi fiabil.
● Obţineţi scanare simplă şi fiabilă cu tehnologiile HP
Precision Feed. De asemenea, puteţi să scanaţi o mare
diversitate de tipuri de hârtie, de grosimi şi de dimensiuni.
● Scanaţi rapid până la 45 ppm şi 90 ipm în alb-negru şi în
nuanţe de gri, 45 ppm şi 70 ipm color1.

Obţineţi performanţe mari într-un pachet mic
şi economisiţi spaţiu şi energie.
● Păstraţi pentru dvs. mai mult din spaţiul de lucru – o
amprentă mai mică vă permite să amplasaţi scanerul
într-un loc mai convenabil.
● Ajută la economisirea energiei fără să a sacrifica
performanţa. Acest scaner certificat ENERGY STAR® vă
ajută să reduceţi impactul asupra mediului.

● Îmbunătăţiţi productivitatea şi manevraţi simplu lucrările de
scanare de mare volum cu un ciclu robust de funcţionare de
3.000 de pagini.

● Vă puteţi mândri de utilizarea unui scaner cu certificare
EPEAT® Silver – produsele înregistrate EPEAT oferă un
impact redus asupra mediului pe întregul lor ciclu de
viaţă.

● Cu HP AccuPage obţineţi imagini fără cusur, consistente, de
înaltă calitate. Decuparea şi orientarea automată asigură
scanarea precisă a documentului.

● Livrând produse în ambalaje reciclabile, HP vă ajută să
reduceţi impactul asupra mediului2.

Experimentaţi soluţii de flux de lucru simplu de
integrat.
● Creaţi profiluri pentru lucrări frecvente şi obişnuite şi scanaţi
conţinut direct către o diversitate de destinaţii şi aplicaţii.
● Îmbunătăţiţi în mod automat precizia imaginilor scanate cu
software-ul încorporat Kofax Virtual ReScan® Pro.
● Faceţi conversia scanărilor în text editabil cu IRIS Readiris™
Pro OCR şi salvaţi scanările într-o diversitate de tipuri de
fişiere.
● Începeţi să scanaţi imediat fără software suplimentar.
Scanerul se integrează nemijlocit în sisteme existente
utilizând drivere de standard industrial ISIS®, TWAIN şi
WIA.

1 Viteze care ajung la 200 dpi pentru imprimarea alb-negru, color şi în nuanţe de gri utilizând software-ul de scanare de documente Smart, hârtie A4.
2 Pot fi incluse componente nereciclabile, dar fără a se limita la, bucăţele de bandă şi anumite materiale plastice.
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SPECIFICAŢII TEHNICE
Tehnologie de scanare

Charge Coupled Device (CCD)

Tip scanare

Sheetfed; Scanare color: Da

Rezoluţie de scanare

Hardware: Până la 600 x 600 dpi
Optic: Maximum 600 dpi
Îmbunătăţit: Nimic

Moduri de intrare scanare

Panou de control cu buton Simplex sau Duplex, software de scanare

Sursă de lumină (scanare)

Diodă electroluminiscentă (LED)

Setări rezoluţie de ieşire (dpi)

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Niveluri nuanţe de gri/adâncime bit

256; Adâncime biţi: 48 biţi

Detecţie alimentare multiplă
Capacitatea alimentatorului automat
de documente
Scanare duplex cu alimentator
automat de documente
Dimensiune suport (ADF)
Greutate suport (ADF)

41 – 209 g/m²

Conectivitate standard

1 USB 2.0 de mare viteză

Panou de control

2 linii, LCD de 16 caractere; butoane (Simplex, Duplex)

Volum de lucru (zilnic)

Până la 3000 pagini

Caracteristici avansate scaner

Scanare către Google docs şi Sharepoint; tehnologii HP Precision Feed;
detectare ultrasonică a alimentării multiple; eliminare pagini goale;
eliminare culori; suport pentru pagini mari; profiluri de scanare cu setare
rapidă; adâncime internă de 48 de biţi/externă de 24 de biţi

Tipuri suport acceptate

Hârtie (simplă, inkjet), plicuri, etichete, carduri (cărţi de vizită, carduri de
asigurări, reliefate, de identitate din plastic, de credit)

Format fişier scanat

Mediu de funcţionare

Temperatură de funcţionare: de la 10 la 35ºC
Variaţie temperatură stocare: Între -40 şi 60ºC
Temperatură de funcţionare recomandată: de la 10 la 35ºC
Interval de umiditate de funcţionare recomandat: 15 - 80% RH (fără
condensare)
Interval de umiditate pt. nefuncţionare: 0 - 90% RH (fără condensare)

Alimentare curent

Consum de energie: 8,5 W (pregătit), 1,822 W (repaus), 0,203 W
(oprire automată)
Cerinţe de alimentare: Tensiune de intrare: de la 100 la 240 V c.a. (+/10%), 50/60 Hz (+/- 3%), 1,3 A

Da

Emisii de putere acustică

6,3 B (A)

Standard, 50 coli

ENERGY STAR

Da

Da

Informaţii despre reglementările privind
conformitatea/siguranţa

IEC 60950-1:2005 (ediţia a doua) +A1 toate diferenţele de grup şi
naţionale necesare + toate amendamentele aplicabile; CSA/UL 60950-1
ediţia a doua (2007) + toate amendamentele aplicabile; EN
60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 + toate amendamentele
aplicabile; CSA sau cUL, CCC, CE, PVOC, TER, SON, GOST, SASO,
BSMI, Ucraina, UL sau CSA NRTL şi altele

Compatibilitate electromagnetică

Directiva EMC 2004/108/EC (Europa); CISPR 22 Ed. 5:2005
+A1:2005 +A2:2006, Clasa B; EN 61000-3-2: 2006, Clasa A; EN
61000-3-3: 2006; CISPR 24 Ed. 1:1997 +A1:2001 +A2:2002; EN
55024: 1998 +A1:2001 +A2: 2003; CCC, CE, KCC, GOST, BSMI,
Ucraina, FCC şi altele

Dimensiunile produsului

l x a x î: 310 x 181 x 180 mm; Împachetat: 399 x 278 x 303 mm

Greutate produs

5,35 kg; Împachetat: 7,42 kg

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (numai imagine, cu posibilitate de căutare,
comprimat şi criptat RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS
(numai imagine şi cu posibilitate de căutare)

Ce se găseşte în cutie

L2730A Scaner cu alimentator de coli HP Scanjet Enterprise 7000 s2;
ghid de instalare; sursă şi cablu de alimentare; software HP pentru
scanare şi software de la terţi; lavetă curăţare ADF

Versiune TWAIN

Versiunea 2.1

Garanţie

Software inclus

HP TWAIN, software de scanare de documente Smart, EMC ISIS,
Readiris Pro, Nuance PaperPort, Cardiris Pro, Kofax VirtualRescan
Professional

Garanţie limitată de un an pentru hardware, asigurată prin HP Customer
Care, service şi asistenţă; asistenţă tehnică prin telefon timp de un an.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi HP.

Sisteme de operare compatibile

Microsoft® Windows® 7 (32 biţi/64 biţi), Windows Vista® (32 biţi/64
biţi), Windows® XP (SP 3)

Accesorii

C9943B Pachet de lavete de curăţare HP ADF

Opţiuni de service şi asistenţă

Cerinţe minime de sistem

PC: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, (32 biţi/64 biţi):
procesor la 2 GHz; 2 GB RAM; 150 MB pentru drivere TWAIN şi ISIS;
USB 2.0; monitor SVGA 1024 x 768; Windows® XP (SP 3): procesor la
1,6 GHz; 1 GB RAM; 150 MB pentru drivere TWAIN şi ISIS; USB 2.0;
monitor SVGA 1024 x 768;

U1Q59E - service HP pentru hardware, 3 ani cu înlocuire în următoarea zi
lucrătoare pentru Scanjet 7000s2 (cu excepţia Turciei, EEM, Rusiei, ţărilor
baltice şi CIS)
U1Q60E - asistenţă hardware HP, 3 ani cu înlocuire în următoarea zi
lucrătoare la sediu pentru Scanjet 7000s2
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
U1Q61E - service HP pentru hardware, 3 ani cu înlocuire standard pentru
Scanjet 7000s2 (numai EEM+Rusia+ţările baltice+CIS)
U5X52E - service HP, 3 ani cu returnare la depozit pentru Scanjet 7000s2
(numai Turcia)

A4; A5; A6; A8; dimensiuni particularizate

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă
îmbunătăţiţi mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente IT şi să
vă dezvoltaţi afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi adaptată la cerinţele
dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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● Ambalajul este realizat din conţinut reciclat în proporţie de până la 90% şi este

1

recliclabil în proporţie de până la 100% .
● Economisiţi energie setând scanerul astfel încât să se închidă automat când nu
este în uz.
● Becuri fără mercur.
Certificat ENERGY STAR®

1 Pot fi incluse componente nereciclabile, dar fără a se limita la, bucăţele de bandă şi

anumite materiale plastice.
Reciclaţi componentele hardware ale echipamentului de calcul şi consumabilele de imprimare.
Gestionarea activelor şi serviciile de reciclare de la HP simplifică dezafectarea responsabilă.

